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36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
4 de março de 2013
Aos quatro dias do mês de março de 2013, na sede do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, situada à Av. Ramiro Colleoni nº 5, Santo André, a partir das 9 horas,
realizou-se a Trigésima Sexta Reunião Ordinária, sob a presidência do Prefeito do
Município de São Bernardo do Campo, Senhor LUIZ MARINHO, e com as presenças
dos Excelentíssimos Prefeitos dos Municípios de Santo André, Senhor CARLOS
ALBERTO GRANA; de São Caetano do Sul, Senhor PAULO NUNES PINHEIRO; de
Diadema, Senhor LAURO MICHELS SOBRINHO; de Mauá, Senhor DONISETE
PEREIRA BRAGA; e de Rio Grande da Serra, Senhor LUIS GABRIEL FERNANDES DA
SILVEIRA. Presentes também os Assessores Regionais de Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra, bem como o Secretário Executivo da Presidência do Consórcio, Senhor Luis
Paulo Bresciani.
INÍCIO – O Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a
presença de todos. Dando sequência, apresenta a pauta para discussão.
INFORMES –
COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DO GRANDE ABC: O Presidente Luiz Marinho justifica inicialmente a
ausência do Prefeito de Ribeirão Pires, Senhor Saulo Mariz Benevides, e consulta
aos demais Prefeitos sobre a definição dos cinco municípios que representarão o
Consórcio na nova diretoria da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande
ABC, a ser eleita para o biênio 2013/2015. Explica que o Consórcio é sempre
representado por cinco cidades, propondo que haja um rodizio de modo que as
duas cidades remanescentes fiquem já definidas para que ocupem cadeiras na
entidade a partir de 2013. O Prefeito Lauro Michels declara que Diadema poderá
ficar ausente na próxima gestão, abrindo mão de sua indicação. O Prefeito Luiz
Marinho solicita ao assessor regional de Ribeirão Pires, Sr. Marcelo Liochi, que
consulte por telefone ao Prefeito Saulo Benevides, para que se manifeste sobre as
indicações. Durante a sequencia de informes, o Sr. Marcelo Liochi informou que
Ribeirão Pires também abre mão de compor a próxima direção da entidade,
definindo-se portanto que Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul, Mauá e Rio Grande da Serra passam a representar o Consórcio na diretoria da
Agencia de Desenvolvimento do Grande ABC, a partir da próxima eleição, prevista
para o final de março de 2013. O Secretário Executivo informa que os titulares são
os respectivos Prefeitos Carlos Grana, Luiz Marinho, Paulo Pinheiro, Donisete Braga
e Luis Gabriel Fernandes da Silveira, cabendo posteriormente informarem quem
serão os suplentes. Informa também que tradicionalmente os suplentes dos
Prefeitos são os secretários de Desenvolvimento Economico de cada município, mas
a designação é totalmente livre para cada Prefeitura. Lembra ainda que na gestão
2015/2017 os municípios de Diadema e Ribeirão Pires ocuparão duas das cadeiras
do Consórcio, cabendo no inicio de 2015 definir quais Prefeituras deixarão a futura
direção.
DIÁLOGO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE: Dando continuidade aos
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informes, declara que conversou com o Secretário Estadual de Saúde, Dr. Giovanni
Guido Cerri sobre a instalação de um Centro de Referência do Idoso junto ao
Hospital Mário Covas, e que solicitam prazo em torno de quinze dias para uma
definição. Registra ainda que houve uma visita técnica ao Hospital Mário Covas, e
embora não tenha recebido o relatório técnico da referida visita, os Secretários de
Saúde de São Bernardo do Campo, Sr. Arthur Chioro, e de Santo André, Senhor
Homero Nepomuceno manifestaram ter havido boa receptividade da Coordenadora
Estadual de Saúde para o Idoso, Sra. Silvany Lemes Cruvinel Portas, e o Dr. Giovanni
Cerri comprometeu-se a dar retorno até o final do mês de março; informa ainda
que solicitará uma reunião da Assembleia de Prefeitos com o Secretário Estadual de
Saúde, para dar encaminhamento a esse tema e aos assuntos discutidos na 4ª
Reunião Extraordinária, ocorrida em Fevereiro.
RESÍDUOS SÓLIDOS: O Presidente Luiz Marinho ressalta que solicitou a retirada do
debate sobre Resíduos Sólidos da pauta, pois a discussão referente à Mobilidade
Regional é extensa e prioritária para esta reunião.
REDUÇÃO DE RISCOS: ainda no âmbito dos informes, a senhora Sandra Malvese,
técnica responsável pelo tema da gestão de riscos na Diretoria de Programas e
Projetos, é convidada pelo Secretário Executivo do Consórcio, Senhor Luis Paulo
Bresciani, a fazer sua explanação sobre o tema de Redução de Riscos aos Srs.
Prefeitos. Antes de iniciar o Secretário informa que já possui as indicações para os
Grupos de Trabalho e que iniciará a convocação dos representantes para as
reuniões inaugurais dos grupos. Sandra Malvese Sandra dá início à apresentação
(slides em anexo) contextualizando que o Consórcio contratou, no final de 2012, o
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para desenvolvimento dos Planos
Municipais de Redução de Riscos para as cidades de Santo André, Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra e o mapeamento de inundações para São Caetano do Sul, dado
que os municípios de São Bernardo do Campo, Diadema e Mauá já desenvolveram
seus respectivos Planos. O contrato tem a duração de 13 meses, com término
previsto em 27 de dezembro de 2013. A contratação dos Planos Municipais é o
passo inicial para construção de um Programa Regional de Redução de Riscos que
visa articular as ações de prevenção, ações estruturais (obras de contenção,
remoção de famílias de áreas de risco, entre outras) e capacitação para a temática
de Riscos nos sete municípios. As ações preliminares do IPT estão sendo concluídas
em Rio Grande da Serra e terão início nas outras cidades entre março e abril.
PLANO DE INTERVENÇÕES PARA A MOBILIDADE REGIONAL: Os senhores Antônio
Luiz Mourão Santana e Marcos Bicalho, da Oficina Consultores, são chamados a
fazer a apresentação do estágio atual de elaboração do Plano de Mobilidade
Regional, contratado pelo Consórcio a partir de convênio firmado com a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico. O Senhor Luiz Marinho cita a importância
da aprovação do Plano na atual Assembléia para apresentá-lo ao Governo Federal,
cabendo ainda verificar uma agenda com Ministra Miriam Belchior e marcar sua
visita ao Consórcio. Menciona também que é possível um desdobramento do tema
com o Governo do Estado, mas que aguarda também a definição de agenda junto à
Secretaria do Desenvolvimento Metropolitano para que se possa elaborar e discutir
o balanço dos compromissos firmados entre o Consórcio e o governo estadual em
2011; até que os referidos encontros sejam agendados, o GT Mobilidade e os
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secretários municipais responsáveis pelo tema deverão dar continuidade à definição
das demandas regionais prioritárias. Passa a palavra ao Sr. Marcos Bicalho, que
inicia sua explanação a todos os presentes (slides em anexo), classificando as
intervenções propostas em eixos de importância regional, contendo propostas de
novos viadutos, trechos de viário novo, duplicação de viário e vias com tratamento
prioritário ao transporte coletivo. Apresentou ainda o carregamento de veículos no
sistema viário principal para a situação atual e o comparativo com o cenário
contendo as ações propostas. Finalizou a apresentação contendo os dados de
redução de congestionamentos caso as propostas sejam apresentadas, com
previsão de aumento da velocidade média em 19,8%. Ao término de sua
apresentação, é questionado pelo Prefeito de Rio Grande da Serra, Senhor Luis
Gabriel e pelos demais presentes sobre a inclusão do tema ‘terminais rodoviários’
ao trabalho apresentado, na sequência o Consultor informa que além de Rio Grande
da Serra, há terminais em outras cidades da região, como Santo André, São
Bernardo do Campo, Diadema e Mauá e que, de fato, há uma real necessidade em
incluir essas demandas no Plano, comprometendo-se a realizá-lo. O Presidente Luiz
Marinho enfatiza que os trabalhos devam ser encaminhados em ritmo acelerado,
pois a apresentação atual configura ainda um pré-estudo, distante de ser o projeto
final, havendo urgência para que seja apresentado na agenda com o Governo
Federal; informa ainda que levará a concepção em seu estágio atual ao
conhecimento da Ministra do Planejamento, Sra. Miriam Belchior e que irá
apresentá-lo também ao Governo do Estado. Na sequência, questiona aos demais
Prefeitos se os respectivos municípios estão contemplados pelo estudo apresentado
e todos manifestam sua concordância com as diretrizes apresentadas para o Plano
até o presente momento.
APRESENTAÇÃO DO COMANDANTE DO OITAVO GRUPAMENTO DO CORPO DE
BOMBEIROS, TENENTE CORONEL ROBERTO ALBOREDO SOBRINHO:
Passando ao item final da pauta e antes de iniciar sua apresentação, o Tenente
Coronel Roberto Alboredo Sobrinho apresenta seu subcomandante, Major
Alexandre e o Chefe da Seção de Atividade Técnica, Capitão Madrucci.
O Comandante Alboredo inicia sua apresentação (slides em anexo) apresentando a
necessidade dos estabelecimentos, instituições e edifícios multifamiliares
possuírem o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e distribui aos
Prefeitos presentes o Regulamento de Segurança contra incêndio das edificações e
áreas de risco do Estado de São Paulo. A importância do tema é ressaltada pelo
recente incêndio em casa noturna na cidade gaúcha de Santa Maria, com 241
mortes. Apresenta então o passo a passo para solicitação do AVCB, ilustrando ainda
a situação de órgãos públicos da própria Região. Completa sua apresentação com a
importância da solicitação do AVCB também em casos de eventos temporários
(shows na rua, circos etc), indicando os procedimentos e prazos a serem seguidos.
ENCERRAMENTO
O Presidente Luiz Marinho lembra aos demais presentes sobre as seguintes
pendências: 1. Definição de agenda com o Secretário Estadual do Meio Ambiente,
Sr. Bruno Covas, para assinatura da nova regulamentação de licenciamentos para o
PRIS (Programa de Regularização de Interesse Social); 2. Compensações do
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Rodoanel: informa que o Secretário Estadual de Desenvolvimento Metropolitano,
Sr. Edson Aparecido, deverá agendar reunião técnica junto ao Consórcio para a
realização de um balanço de atividades e pendências, preparando uma nova visita
do Governador Geraldo Alckmin ao Grande ABC; 3. Definição de agenda com o
Secretário Estadual de Transportes Metropolitanos, Sr. Jurandir Fernandes, para
discussão relacionada aos desdobramentos do Plano de Mobilidade Regional, em
especial nos temas de interface com o Governo Estadual, com destaque para a
integração operacional e tarifária dos diferentes sistemas de transporte público na
região do Grande ABC e na Região Metropolitana.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por cumprida a pauta, agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião, às 12h, cuja ata, após lida e achada
conforme, vai assinada pelos membros da Assembléia Geral.
Eu, Luis Paulo Bresciani, Secretário Executivo do Consórcio, digitei, conferi e assino
abaixo.-.-.-.Região do Grande ABC, em 4 de março de 2013.
Prefeitos signatários, presentes na 36ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

LUIZ MARINHO
PRESIDENTE
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

LAURO MICHELS SOBRINHO
VICE-PRESIDENTE
Prefeito do Município de Diadema

CARLOS ALBERTO GRANA
Prefeito do Município de Santo André
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PAULO NUNES PINHEIRO
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

DONISETE PEREIRA BRAGA
Prefeito do Município de Mauá

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra

LUIS PAULO BRESCIANI
Secretário Executivo da Presidência
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da 36ª
Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

5

